PORTARIA Nº 2.640/2018 O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, na forma do Artigo 14, Inciso II, do Decreto nº 8.112
de 21.01.2002, observando o disposto no Inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal, nos Termos da
Lei nº 6677 de 26.09.1994, da Instrução nº 003 de 12/06/2001, fundamentada no Decreto nº 7.950 de
10/05/2001, consoante às normas contidas no Edital nº 085/2017, publicado no D.O.E. 22/07/2017,
referente ao Processo Seletivo para o cargo de TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, para contratação sob o
Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, CONVOCA o(a) candidato(a) adiante indicado(a),
de acordo com a ordem de classificação estabelecida pela portaria de homologação 2.238/2017, publicada
no DOE de 11/10/2017, a comparecer no período de 05/11/2018 A 19/11/2018 à Pró-Reitoria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas/Subgerência de Recrutamento Seleção e Movimentação (SRSM) desta
Universidade, situada na Av. Ulysses Guimarães, nº 3276, Ed. CAB BUSINESS - Sussuarana, nesta
Capital, no horário das 8h00 às 11h00 horas e das 13h00 às 16h00 horas portando a seguinte
documentação (original e cópia): a) 01 Foto 3x4; b) Certidão de Antecedentes Criminais (Original); c)
Carteira de Identidade; d) CPF; e) Título de Eleitor( com os últimos comprovantes de votação); f)
Certificado de Reservista (Masculino); g) Certidão de Nascimento ou Casamento; h) Carteira de Trabalho
( página que contem a foto e o verso ); i) Número do PIS ou PASEP ( Cartão de Inscrição ou outro
documento que conste o número do mesmo ); j) Diploma de conclusão do Ensino Superior e Histórico
Escolar; l) Atestado de Vacinação e Certidão de Nascimento dos filhos de até 05 anos de Idade e Certidão
de Nascimento ou Identidade para os de idade superior a 5 anos; m) Extrato da conta bancária ou outro
documento expedido pelo Banco do Brasil que conste os Números da Agência e da Conta Corrente; n)
Comprovante de Residência: Água, Luz ou Telefone (fixo); o) Declaração da Prefeitura ou do Órgão
Responsável pela Linha Urbana que Circula no Município informando o valor da tarifa (só para Interior),
p) Se possuir outro vínculo público (municipal, estadual ou federal), o candidato deve entregar declaração
informando carga horária discriminada em dias e horas, em papel timbrado, assinado e carimbado pelo
diretor ou responsável do setor; q) Exames Pré-admissionais (original): Hemograma; Glicemia; Sumário
de urina; Parasitológico de fezes; Laudo de Acuidade Visual, com e sem correção (emitido por médico
oftalmologista, assinado e com carimbo contendo o CRM); Raio X do tórax (PA), com laudo;
Eletrocardiograma (para candidatos com idade acima de 40 anos); PSA de próstata (para homens com
idade acima de 40 anos); Mamografia (para mulheres com idade acima de 40 anos); Atestado de Saúde
Ocupacional – ASO, expedido por médico especialista em medicina do trabalho, atestando a aptidão
física e mental do candidato.
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